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NA POZICI HLAVNÍHO TRENÉRA SKONČIL PETER 

DRAISAITL, JEHO POST ZAUJAL VLADIMÍR KÝHOS 

Polovina základní části sezóny 2015/16 je minulostí, 

Hradec Králové ji zakončil na šesté příčce se ziskem 

45 bodů a ztrátou pouhých třech bodů na druhou 

Mladou Boleslav. Východočeši prozatím nastřádali 

12 plnohodnotných výher, 2 v nastavení, pětkrát 

odcházeli z utkání s jedním bodem a sedmkrát vyšli 

naprázdno. 

K významné změně došlo první prosincový den, kdy po dvou a půl 

letech skončil na pozici hlavního trenéra Mountfieldu HK Peter 

Draisaitl. Toho nahradil zkušený a úspěšný trenér Vladimír Kýhos, jež 

naposledy vedl brněnskou Kometu. 

K této změně došlo po sérii čtyř porážek, kdy A-tým postupně 

nestačil na Mladou Boleslav (1:2sn), Kometu Brno (1:5), Zlín (1:2) 

a Chomutov (2:4). Nový kouč dodal týmu potřebný impulz 

a z posledních třech zápasů vytěžil sedm bodů – Hradec nejprve porazil Karlovy Vary (2:1), v derby skolil 

Pardubice už počtvrté v řadě (4:1). Naposledy změřil Hradec síly s lídrem Tipsport extraligy, Bílými Tygry, a svedl 

s ním více než vyrovnanou partii. Hosté se nakonec radovali z výhry 4:3 po prodloužení. 

Spolu s Vladimírem Kýhosem spolupracují jako asistenti Tomáš Martinec 

a nově také Michal Tvrdík. Bývalý hradecký útočník se zapojil do práce 

v klubu jak u A-týmu tak u mládeže, a to krátce po ukončení hráčské kariéry. 

Druhá nejvyšší soutěž, v níž nastupuje také partnerský oddíl Mountfieldu, 

Stadion Litoměřice, má za sebou 32 kol. Stadion je zatím na šesté příčce se 

49 body. V Litoměřicích skončil v průběhu listopadu na lavičce Jiří Kučera, 

kterého nahradil Miloš Říha ml. 

NOVÝM KAPITÁNEM RENÉ VYDARENÝ 

S příchodem nového trenéra došlo také ke změně na pozici kapitána            

A-týmu. Tím je nově zkušený bek René Vydarený, asistenty mu dělají Jiří 

Šimánek a Jaroslav Bednář. 

VLADIMÍR KÝHOS NAHRADIL 

PETERA DRAISAITLA 

Po dvou a půl sezónách 

skončil v Hradci Králové Peter 

Draisaitl, pozici hlavního 

trenéra nově zaujal zkušený 

kouč Vladimír Kýhos. 

         

 

 

  

 

 

       

TIPSPORT EXTRALIGA 

1. Liberec  56 

2. Mladá Boleslav 48 

3. Plzeň  47 

4. Olomouc  46 

5. Sparta Praha 45 

6. Mountfield HK 45 

7. Chomutov  43 

8. Kometa Brno 36 

9. Vítkovice  35 

10. Třinec  31 

11. Pardubice  30 

12. Zlín   28 

13. Karlovy Vary 24 

14. Litvínov  23 

http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=6019
http://www.mountfieldhk.cz/zapas.asp?id=5586
http://www.mountfieldhk.cz/zapas.asp?id=5583
http://www.mountfieldhk.cz/zapas.asp?id=5587
http://www.mountfieldhk.cz/zapas.asp?id=5588
http://www.mountfieldhk.cz/zapas.asp?id=5589
http://www.mountfieldhk.cz/zapas.asp?id=5590
http://www.mountfieldhk.cz/zapas.asp?id=5581
http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=6022
http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=5938
http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=5940
http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=5941
http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=6032


MLÁDEŽNÍCI POKRAČUJÍ V KVALITNÍCH VÝKONECH 

Junioři si coby nováčci DHL extraligy vedou stále více než obstojně. V poslední době chybí v jejich výsledcích 

stabilita, i tak jsou na páté příčce se ziskem 41 bodů z 25 zápasů. Naposledy prohrávali s Českými Budějovicemi 

již 0:4, bojovností ale dokázali skóre otočit ve svůj prospěch a zvítězili 5:4 po prodloužení. 

Starší dorostenci stále bojují o přímý postup do play off. Velký krok k němu udělali v posledním zápase, kdy 

porazili Pardubice vysoko 8:3. Tým Jiřího Slabého je momentálně na třetí příčce se 45 body – do konce první 

části zbývají poslední dva zápasy. Na pátou Mladou Boleslav mají hradečtí mladíci náskok čtyř bodů. 

To extraliga mladšího dorostu se už přehoupla do nadstavbové části. Mountfield HK do ní postoupil suverénně 

z prvního místa, na druhý Liberec měl náskok šesti bodů. Svěřenci Karla Soudka tak již mají zajištěn přímý postup 

do play off, aktuálně jsou v šestičlenné skupině B na druhé příčce. 

Také letos jsou vyhlašování nejlepší hráči mládeže měsíce, za říjen jsou to Patrik Miškář, Štěpán Matějček, 

Štěpán Pokorný, za listopad pak František Veselý, Michael Gaspar a Dominik Šedivý. 

V Hradci Králové natáčela v listopadu televize SPORT 5, a to v souvislosti se ziskem statutu Akademie ČSLH. 

NOVÝ TROLEJBUS, ČEPOVÁNÍ PIVA, KRÁLOVSKÝ 

PLES A CHARITATIVNÍ AUKCE 

Po Hradci Králové můžete nově vidět jezdit originální trolejbus, který je 

kompletně v barvách Mountfieldu HK. 

V první polovině listopadu čepovali vybraní hráči, konkrétně Jaroslav 

Bednář, Karel Pilař a Jiří Šimánek fanouškům oficiální pivo Tipsport 

extraligy – Radegast Peprně Hořký. Hráči se zároveň fanouškům 

podepisovali, ti jim mohli položit dotazy nebo vyhrát zajímavé ceny. 

Stejně jako v loňské sezóně, i v té letošní se bude konat Královský ples, 

jehož patronem je hokejový klub Mountfield HK. Tuto jedinečnou akci 

bude opět hostit kongresové centrum Aldis v Hradci Králové, 

vstupenky půjdou do prodeje v polovině prosince. 

Blíží se Vánoce, což jsou svátky klidu a míru, ale také obdobím obdarovávání. Hradecký hokejový klub se 

rozhodl nakoupit dárky pro děti z Dětského domova Nechanice. Podílet se na této dobročinné akci mohou 

také fanoušci hradeckého hokeje. V aukci, jejíž výtěžek půjde právě na nakoupení dárků, je totiž pětice 

originálních dresů z loňské sezóny. Kromě toho se budou na akci podílet také samotní hráči A-týmu. 

Zároveň připravil klub Mountfield HK nabídku pro fanoušky v podobě speciálních vánočních dárkových 

poukazů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hráči Mountfieldu se fotili pro Královský ples 

http://www.mountfieldhk.cz/zapas.asp?id=Famozni-obrat-Juniori-porazili-Motor-prestoze-prohravali-uz-0-4-5740
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http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=5960
http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=6033
http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=6025
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HRÁČEM ŘÍJNA RASTISLAV DEJ, LISTOPADU RENÉ 

VYDARENÝ 

V letošní sezóně je vyhlašován nejproduktivnější hráč uplynulého 

měsíce. Za září si ocenění vysloužil Karel Pilař, za říjen Rastislav Dej 

a za listopad nový kapitán René Vydarený. 

Každému z těchto hráčů je vždy na týden zapůjčen automobilový 

speciál od společnosti Color Car. Daný hráč je zároveň k dispozici 

fanouškům skrze offline rozhovor, patří mu také pozadí na oficiálním 

webu klubu. 

 

 

 

Kontaktní informace 

Mountfield HK, a.s. 

Komenského 1214 

500 03, Hradec Králové 

495 512 202 

sekretariat@mountfieldhk.cz 

www.mountfieldhk.cz 

 

Grafické zpracování 

Bc. Petr Picka 

Marketingový ředitel 

Mountfield HK, a.s. 

737 431 848 

petr.picka@mountfieldhk.cz 

www.mountfieldhk.cz 

www.mountfieldhk.cz 

Text 

Bc. Jan Vavřina 

Šéfredaktor klubu 

Mountfield HK, a.s. 

774 270 108 

jan.vavrina@mountfieldhk.cz 

www.mountfieldhk.cz 

DO VAŠEHO DIÁŘE: 

11.12.  Hradec – Vítkovice 

13.12.  Olomouc – Hradec 

22.12. Hradec – Litvínov 

26.12.  Liberec – Hradec 

28.12. Sparta – Hradec 

30.12. Hradec – Kometa 

12. 2. Královský ples 
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